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مدارسة الدرس الخامس من نخبة الفكر   
- حفظو اهلل تعالى–مصطفى َمْبرم :   للشيخ الشارح

 
ـرحـمــن اـلرحــيــم  بــســم اهلل اـل

 

 *الحـــديث الصــحيـــح*

 

: قال رحمو اهلل

َر ُمَعلٍَّل، َوََل َشاذٍّ، ُىَو الصَِّحيُح ِلَذاتِِو " . َوَخبَـُر اْْلَحاِد ِبنَـْقِل َعْدٍل، تَامِّ الضَّْبِط، ُمتَِّصِل السََّنِد، َغيـْ

تَـَفاَوُت رُتـَُبُو ِبتَـَفاُوِت َىِذِه اْْلَْوَصاِف  " َوتـَ

 

  مراجعة لما سبق

ما الخمس المباحث التي ذكرىا الشيخ الشارح في تعريفو للحديث الصحيح؟ - 1س

ة، وادلبحث الثاين: ادلبحث األول- ج رابع: الضبط،  وادلبحث الثالث: العدال العلة،  : االتصال،  وادلبحث ال
امس . الشذوذ: وادلبحث اخل

 

في مبحثي العدالة والضبط؟ – حفظو اهلل–لماذا فصل الشيخ الشارح - 2س

رح -  ج كالم على اجل ألنو لن يعيدىا صاحب النخبة وال يعيدىا أصحاب ادلصطلح إال ضمنا يف ال
رى اليت ستتكرر معك  . والتعديل، عكس ادلباحث األخ
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 ك ــــــنصيحة أو تنبيو بخصوص المباحث التي لن تتكرر مع- حفظو اهلل–قدم الشيخ الشارح - 3س
أذكريها؟ -  العدالة والضبط-

وىذا الذي تسَت . الشيء الذي ال يتكرر ال بد أال خترج منو وإال قد ضبطتو وفهمتو وأتقنت معرفتو: قال- ج
سة ادلتون كتب ودرا سة ال . عليو يف درا

 

 فرق من جهة اَلصطالح بين الحديث وبين الخبر؟ىل يوجد - 4س

رب كما رجح وقرر ابن حجر - ج هلل–ال فرق من جهة االصطالح بُت احلديث وبُت اخل  -.رمحو ا

 

 العدالــــة: المبحث اْلول 

ما الشرط اْلول من شروط الحديث الصحيح؟ اشرحي ذلك باقتضاب؟ - 5س

رواة - ج ة ال أول شرط من شروط احلديث الصحيح ىو أن يكون راويو عدال، بأن يكون ىذا العدل عدال
كبائر أو مالزمة الصغائر .  خاليا من أسباب الفسوق اّليت ىي اقًتاف ال

وخوارم ادلروءة اّليت ىي األمور اخلسيسة والدنيئة واّليت ختتلف باختالف أعصار الناس وأعرافهم وبلداهنم 
 فإّن ادلروءة وخوارمها ليس ذلا ضابط شرعي جيب ادلصَت إليو ومع ىذا فإنَّ طالب العلم وطالب ،وأماكنهم

ريب ن ال  .احلديث ينبغي لو أن يكون بعيدا عن مواط

 

 في المتن؟ إليوما المراد بالعدل؟ وأين أشار الحافظ - 6س

ى ُماَلَزَمِة الت َّْقَوى َواْلُمُرَوءِة ،  وأشار : ادلراد بالعدل- ج رمحو اهلل :  عندما قال إليوَمْن َلُو َمَلَكٌة ََتِْمُلُو َعَل
 ".بِنَ ْقِل َعْدٍل""
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ما المراد بالتقوى؟ - 7س

اْجتَِناُب اأْلَْعَماِل السَّيَِّئِة َمْن ِشْرٍك أَْو ِفْسٌق، أَْو ِبْدَعَة : ادلراد بالتقوى-  ج

 

اشرحي ذلك مبينة أقوال من أئمة أىل العلم؟ " ليس من شرط أىل التقوى أن يكونوا معصومين-" 8س

هلل-قال ابن تيمية  -- ج دلا تكلم على مسألة "الفرقان بُت أولياء الرمحن وأولياء الشيطان "يف كتابو -رمحو ا
ي وما يتعلق بأىل التقوى، بُت بأنو ليس من شرط أىل التقوى أن يكونوا معصومُت . التَِّق

هلل-وابن القيم -  العواصم من "لو كالم حنو ىذا يف طائفة من كتبو وناقش العالمة ابن الوزير يف - رمحو ا
كار "وابن األمَت يف "القواصم   وأال ئىذه ادلسألة وأنو ليس من شرط العدل أال يعصي وأال خُيط"توضيح األف

 . يُسيء وأن ادلراد ىو ادلقاربة يف أمره

 

 ما  أحسن  تعريف للعدل والذي كان ينبغي أن يـََتتَابع عليو علماء اَلصطالح ؟ وأين الشاىد؟-  9س

هلل- ىو ما قرره الشافعي- ج ولو َكان الَعدل من ال َذنب لو مل جند َعداًل ولو كان ُكل ُمذنٍب )بقولو - رمحو ا
 .(َعداًل مل جند رَلروًحا ولكن العدل َمن اْجَتنب الَكبائر وَكانت زَلاسنو أكثر ِمن َمساِوئو 

". ولكن العدل َمن اْجَتنب الَكبائر وَكانت زَلاسنو أكثر ِمن َمساِوئو :  " الشاىد

 

 الضبط: المبحث الثاني 

 

 ما الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح وأين ذكره الحافظ في متنو؟ -  10س

هلل-الضبط ، بقولو : الشرط الثاين-  ج ،: " رمحو ا "  تَامِّ الضَّْبِط
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ما الضبط في أصل اللغة وبما قيد؟ - 11س

رتبة - ج كام، إحكام الشيء، ضبط الشيء إحكامو، قيد بالتام إشارة إىل ال الضبط يف أصل اللغة ىو اإلح
. العليا يف ذلك

 

أذكري إلى كم قسم ينقسم الضبط؟  - 12س

كتاب  : ضبط كتاب- الذي ىو ضبط صدر   ب: ضبط  حفظ- أ-  ج الذي ىو حفظ ال

 

؟ "ىما ثـَْبتَان، ثـَْبت ِحفظ وثبُت كتاب-  "عن الضبط: -من القائل- 13س

افظ حيي بن معُت - ج هلل–اإلمام احل -. رمحو ا

 

أكملي من قول الحافظ رحمو اهلل ؟ -  14س

................................... وىو : ضبط صدر

................................... وىو : ضبط كتاب

 

-  14ج

ستحضارِه مىت شاء: ضبط صدر . وىو ي ُثَبِّت ما مسعُو حيث يتمكن من ا

حو إىل أن يؤّدي منُو: ضبط كتاب  وىو ِصيانتِو لديِو منُذ مسَع فيو وصحَّ
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الحافظ ـــــ رحمو اهلل ـــــ ىنا قيَّد الضبط بالتمام، فهل معني ىذا القيد أنَّ الراوي َل يخطئ وَل - 15س
؟  "تمام الضبط"يهم ؟ وماذا قال اْلئمة الحفاظ على  قولهم 

راوي ال خيطئ وال يَ َهم-  ج كن أن يفهم من كالمو       رمحو اهلل        وال من كالم غَته من األئمة أن ال . ال دي

:   ومن قوذلم 

 "قد يَِهم الثقة"، " تَ ْوِىيم الثقة خالف األصل" -

افظ الذىيّب يف  - وأنا أشتهي أن تعّرفٍت : "وقال"ليس من حد الثقة أال يَِهم: "، قال"ادلوقظة"  و قال احل
ا ال يُتابُع عليو  "من ىو الثقة الثبت الذي ما غلَط وال انفرَد مب

هلل - لست أعجُب ممّن حيّدث : "وقال أيضا" من ال خيطئ فهو كذاب- : "و قال ابن معُت       رمحة ا
 ".فيخطئ إّّنا أعجُب ممَّن حيدث فيصيب

 "ومن يسلم من الَوَىم؟"وقال ابن ادلبارك       رمحو اهلل        -

ري يف  - ثقة خُيطئ كما "عن سلُيمان بن بنت َشرَحبيل " مسائلو" وقال أبو داود وسألو أبو عبيد اآلج
". خُيطئ النَّاس

طيب البغدادي يف  - موضح "وأمَت ادلؤمنُت يف احلديث البخارّي       رمحو اهلل        تُ تُبّعت أوىامو تتبَّعها اخل
، وصنَّف بعض األئمة أوىام شعبة، "أوىام اجلمع والتفريق اّلذي وقع على البخاري يف كتاب التأريخ

  ،األحاديث اّليت وىم فيها مالك

رجٌل حافٌظ متقٌن فهذا ال : الناُس ثالثة: "قال"التمييز" وقال اإلمام مسلم       رمحو اهلل       يف كتابو  -
ر يَِهم والغالب على حديثو الصحة فهو ال يًُتك  ولو ترك حديث مثل ىذا لذىب ،خيتلف فيو، آخ

ر الغالُب على حديثو الَوَىم فهذا يًتُك حديثو واحلفُظ غالُب على " قال أيضا ".حديث الناس، وآخ
 .النسيان وقاٍض عليِو ال زلال 

 

 



 -رحمه هللا تعالى–مدارسة الدرس الخامس من نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر     للحافظ ابن حجر العسقالني 

 

6 
 

ماذا تفهمي من كالم اْلئمة في تمام الضبط؟ - 16س

راوي أنَّو ال يقع منو الَوَىم وال الغلط - ج بط ليس شرطو يف ال ام الضَّ  .بأنَّ مت

 

في لسان العرب ... معنى وىم :فائدة

َم الشيَء تخيَّلو وتمثّـََلو كان في ـــُم ْهالَو"  من َخَطراِت القلب والجمع َأْوىاٌم وللقلب َوْىٌم وتـََوىَّ
بَـيـَّْنتُو بمعنى واحد ... الوجود َأو لم يكن وقال تَوىَّْمُت الشيَء وتَفرَّْستُو وتَوسَّْمُتو وتـَ

.  الشيء إذا َأغَفلْتوـــْمتَهَأْو فيَّ كذا وكذا وْمتهَّتـََو ويقال 

..."  في كذا وكذا أي غِلْطُتـــْمُتِهَو ويقال 

 

 مسألة الترجيح بين ضبط الصَّدر وضبط الكتاب 

ما الذي يقدمو أئمَّة الحديث أو جمهور المحدثين ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ مع ذكر - 17س
أمثلة؟ 

در- ج ٌم على ضبط الصَّ كتاب مقدَّ دثُت أنَّ ضبط ال . الذي عليو أئمة احلديث أو مجهور احمل

ال يف  كان اإلمام أمحد يعجب من أحاديث بعض األئّمة بسبب ضبطهم لكتاهبم وصوهنم لو كما ىو احل
... ترمجة  بَشَت ابن ُشَعْيب ابن أيب محزة فإنَّو كان معجبا بكتاب أبيو

رت اآلن أنَّ اإلمام َعبد اهلل ابن أمَحد  رمحو - كان اإلمام أمحد وابن ادلديٍت ال حيدثون إاّل من كتاب، بل ذك
رزاق يني بن معيحيف زوائده على ادلسند روى عن  - اهلل تعاىل اكتب عٍت حديثا واحدا  ): أنّو قال لو عبد ال

ث عن عبد الرَّزاق يعٍت حيي بن معُت إالَّ ،أي وال أكتب حرفا،(ا ال وال حرفلتبغَت كتاب، فق  فكان ال حيدِّ
 -اجلميعرحم اهلل - وىذا وقع يف  مسند  اإلمام أمحد  قصة  حيي بن معُت  مع عبد الرَّزاق ،من كتاب
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ما السبب الذي ُضعف فيو أئمة الحديث كتاب سفيان بن وكيع بن جّراَح؟ - 18س

  وأنَّو مل يصن  كتابووراقوبسبب - ج

 

  اَلتصال والعلة:المبحث الثالث والرابع ..  

َر ُمَعلٍَّل"، " ُمتَِّصِل السََّنِد-: "رحمو اهلل- ما معنى قولو - 19س ؟  " َغيـْ

رواةأن: متصل السند- ج . ه ال يقع يف انقطاع حبال حال ال

ث:غَت معلل ة تستوجب ردَّ حديث احملدِّ . أي ليست فيو علَّة قادح
 

أذكريها مع "  ثالثة  أمورإلىكالم اْلئمة على العلل راجع - "قال الشيخ الشارح حفظو اهلل- 20س
ذكر أمثلة إن وجدت؟ 

راية"كتاب ما يف ك :يطلقون العلة على مطلق الضعفأهنم  : األول األمر- ج للزيلعي وكتاب  "نصب ال
". البدر ادلنَت"،"تلخيص احلبَت"البن عبد اذلادي وابن اجلوزي و "التحقق والتنقيح"للنووي و" اخلالصة"

 كما يف كتاب الشيخ ،اإلرسال، اإلعضال، التعليق: االنقطاعأهنم  يطلقون العلة ويريدون هبا مطلق : الثاين 
هلل-مقبل    ."ظاىرىا الصحة أحاديث  معلَّة- "  رمحة ا

راوي وصال وإرساال و رفعا ووقفااالختالفىو : األئمة مما يطلق عليو العلَّة عند أكثر حفاظ :الثالت .  على ال
 

العلل "  في كتابو -رحمو اهلل–  طريقة الحافظ الدارقطنياعليوالتي أي من اْلمور السابقة - 21س
؟ "الواردة في اْلحاديث

راوي وصال وإرساال و رفعا ووقفااالختالفىو : ...األمر الثالث- ج  .ويعترب أدق من غَته . على ال
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؟ .....  ، وقيدوىا بأن تكون ...............الحديث المعل ما فيو علة ف  :أكملي-  22س

ةاحلديث ادلعل ما فيو علة ف   -ج ة ، وقيدوىا بأن تكون خفية قادح  قادح
 

 

 الشذوذ: المبحث الخامس. 

ما الشاذ في أصل اللغة؟ - 23س

.  َشذَّ َيِشذُّ ىذا ىو القياس  و َشذَّ فيو َشذَّ َيِشذُّ ىو ادلنفرد: الشاذُّ يف أصل اللغة-ج

 

ما الشاذ اصطالحا؟ - 24س

راوي من ىو أرجح منو- ج . ىو ما خيالف فيو ال

 

ما يقابل الشاذ؟ - 25س

فوظ- ج . احمل

 

بما ختم المبحث رحمو اهلل؟ مع شرح مقتضب؟ - 26س

ِحيُح ِلَذاتِِو: "بقولو- ج ستجمع الذي ىذا أن مبعٌت"  ُىَو الصَّ  فال بذاتو، الصحيح ىو اخلمسة الشروط ىذه ا
ة:شروط فيو توفرت بنفسو مستقل ىو بل عنو خارج زائد أمر إىل حيتاج  العلة وعدم واالتصال والضبط العدال
بذاتو  الصحيح ىو ىذا. الشذوذ وعدم
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تَـَفاَوُت رُتـَُبُو ِبتَـَفاُوِت َىِذِه اْْلَْوَصاِف: "قال رحمو اهلل- 27س على ماذا يدل ىذا؟ "  َوتـَ

افظ قول أن على يدلك مما ىذا .األوصاف، ىذه بتفاوت- الصحيح على عائد الضمَت- ج رمحو  – احل
هلل طأ، الوىم معو يقع ال الذي الضبط بو يرد مل أنو" الضبط تام" التعريف يف- ا  أوصاف تتفاوت وذلذا وال اخل

 .فيو األئمة

 

إلى كم قسم ينقسم الحديث الصحيح؟ - 28س

- ج

. الصحيح لذاتو - أ

. الصحيح لغَته - ب

 

؟ الصحيح لذاتوعن الحديث ملخص أذكري -  28س

:  مخسة شروط ىيلو : احلديث الصحيح - ج

رواة -1 ة ال  ... وخوارم ادلروءة الفسقبأن يكون ىذا العدل خاليا من أسباب: عدال

 ...ضبط كتاب- ضبط صدر  ب- أ:  والضبط ينقسم إىل قسمُتالضبط  -2

... أي ما ُروي بإسناد متصل: متصل السند -3

ث: عدم العلة -4 ة تستوجب ردَّ حديث احملدِّ  ...أي ليست فيو علَّة قادح

راوي من ىو أرجح منووالشاذ: الشذوذعدم  -5 ...  ىو ما خيالف فيو ال
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:  قال رحمو اهلل

َم َصِحيُح اْلُبَخاِريِّ، ثُمَّ ُمِسِلٍم، ثُمَّ َشْرطُُهَما " . َوِمْن َثمَّ ُقدِّ

 

   لماذا ُقدم صحيح البخاري ثم مسلم؟ - 28س

. البخاري على مسلم- وىذا قول مجاىَت األمة-قدم ابن حجر رمحو اهلل -  ج

هلل رمحو -البخارىألن  - ..  .شديد الصحيح ىف شرطو- تعاىل ا

ة جهة من مسلم؛ اإلمام صحيح من أرجح البخارى صحيح و رواة وضبط عدال  .ال

 ويظهر ىذا واضحا يف .مسلم على انتقدوا الذين من أقل البخارى صحيح على أنتقدوا الذين أن جهة ومن
. كتاب الدارقطٍت

كثَتة ادلفاريد عدم جهة ومن  .والشاذة ادلعلة األحاديث عدم و.البخاري اإلمام صحيح يف ال

 

" ثم مسلم: "لماذا قال رحمو اهلل- 29س

. دلشاركتو للبخاري يف اتفاق العلماء على تلقي كتابو بالقبول أيضا سوى ما علل- ج

 

وما المراد بو؟ " َشْرطُُهَما"ماذا يعني بــ - 30س

ما مع باقي شروط الصحيح البخاري شرط يعٌت-  ج .  ومسلم، ادلراد بو رواهت

 

 فيما اَلعتناء ضرورة على تكلم فإنو" الراية نصب "كتاب في- اهلل رحمو -الزَّيـَْلِعي الحافظ- 31س
شرطهما وضحي ذلك؟  على أنو فيو يقرر
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، صورة على احلديث ىذا يوجد أن ال بو، روياه ما مقتضى على احلديث خيرَّج أن مبعٌت - ج  يعٍت اإلنفراد
سناد يوجد د صورة على اإل د لرجالو أخرجا قد كان وإن. اإلنفرا  إن إال شرطهما على يكون فال بصورة اإلنفرا

، ذلؤالء ذلم، أو ذلما خَرجا كان  االجتماع صورة على ىذا وجد لو مث. رَوْوىا كما بصورة االجتماع الرجال
. علة فيو وىل احلديث، ذلذا تركهما سبب يف النظر من البد فإنو

 

  مع العزو لمصدره؟لئمن القا- 32س

فإذا وجد مثل ىذه اْلحاديث باْلسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابْي اإلمامين البخاري " - أ
 ". ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علتو ومذاكرة أىل المعرفة بو لتظهرة علتو

هلل–اإلمام احلاكم -  ج أ  ".معرفة علوم احلديث"يف كتابو - رمحو ا

 

 ".وقل حديث تركاه إَل ولو علة" - ب

ب األربعة- ج رد على من اتبع غَت ادلذاى افظ بن رجب يف  ال  .احل

 

ما مراتب الصحيح؟ - 33 س

 ما كان على مسلم، مث ما انفرد بو البخاري، مث ما انفرد بو الشيخان، مثأصحو ما اتفق عليو :  ستة- ج
. مث ما رواه البخاري مث ما رواه مسلم شرطهما، 

 

ىل ذكر الشيخان شرطهما في صحيحهما؟ - 34س

ا - ج ر شرطو يف مقدمة صحيحو وما س  يورده من األحاديث، وإّن شكال يف أنو ذك بالنسبة دلسلم ال ا
شكال وقع يف صحيح البخاري  ...اإل
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 : -اهلل رحمو –قال 

 ."ُيَصحَُّح طُُرِقِو َوِبَكثْـَرِة ِلَذاتِِو، َفاْلَحَسُن الضَّْبُط، َخفَّ فَِإْن"

.   فَِإْن ُجِمَعا، فَِللتـََّردُِّد ِفي النَّاِقِل َحْيُث التـََّفرَُّد، وِإَلَّ فَِباْعِتَباِر ِإْسنَاَدْيِن

 

 *الحديث الحسن*

 

؟ د من اَلنتقااطالب الحديث أن يقف على تعريف للحديث الحسن سالمىل يستطيع - 35س

ل-  ج هلل-تعريف باحلسن من أشكل مشكالت علم احلديث، وذلذا الذىيب ا نفى أن "ادلوقظة"يف - رمحو ا
. د من االنتقاايتطلب طالب احلديث أن يقف على تعريف للحديث احلسن سامل

 

ما أحسن تعاريف الحديث الحسن؟ - 36س

افظ قال - ج احلديث ادلتصل السند برواة معروفُت بالصدق يف ضبطهم قصور ): -رمحو اهلل –بن حجر ااحل
ا سئلة الفائقة لألجوبة الالئقة(عن ضبط رواة الصحيح وال يكون احلديث معلوال وال شاذ .  اال

 

في الذي يشتمل على الصحيح والحسن  - رحمو الهط–ما التعريف  الذي ذكره ابن حجر - 37س
 ؟ نكتو على مقدمة ابن الصالح

  ىذايسمىفإما أن يزيد يف حد الصحيح ما يعطى أن ىذا أيضا يسمى صحيحا و إما أن ال : "قولو- ج
ق أنو من طريق النظر أنو يسمى صحيحا وينبغي أن يزيد يف التعريف يف الصحيح فيقال ىو  صحيحا، واحل
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 عن مثلو إىل  منتهاه وال داحلديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنو إذا اعتض
 "يكون شاذا وال معلال

 

ما أقسام الصحيح؟ -  38س

  -ج

ة: لذاتو صحيح- . ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادح

ا لذاتو احلسن احلديث وىو: لغَته وصحيح-  . طرقو تعددت إذ

 

أذكري مثاَل عن الصحيح لغيره؟ - 39س

هلل رمحو -داوود أبو مارواه ىو- ج ثنا قال- تعاىل ا  أخربنا قال حّدثهم احلباب بن زيد أنَّ العالء بن زلّمد حدَّ
ثٍت قال واقد بن احلسُت هلل عبد حدَّ هلل رسول خطبنا:))قال أبيو عن بريدة بن ا هلل صلى - ا و عليو ا  وسلم وآل

هلل رضي  -واحلسُت احلسن فأقبل-   فصِعد فأخذمها فنزل ويقومان، يعثران أمحران قميصان عليهما- عنهما ا
هلل صدق : "قال مّث ادلنرب هبما كم إّّنا ا طبة يف أخذ مثَّ أصرب فلم ىذين رأيت ". فتنة وأوالدكم أموال  ىذا((.اخل

ثنا قال العزيز عبد بن زلمد أخربنا فقال النَّسائي أخرجو احلديث واقد،  بن حسُت عن موسى بن الفضيل حدَّ
هلل رمحة -مقبل شيخنا قال ر مّث. الصحة درجة إىل احلديث يرتقي وهبذا : ادلسند الصحيح يف- ا  طرقا لو ذك

. أخرى

 

 ؟الفارق بين الصحيح لذاتو والحسن لذاتو ما - 40س

هلل-ىو قول ادلصنف - ج ". فإن خف الّضبط"- : رمحو ا
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ولماذا؟ " خفيف الضبط" أو " خف الضبط" أيهما أصح جملة - 41س

خفيف "ألنَّ .معٌت ىذا أنَّا نلحقو بقسم الضعيفوىذا القول ليس بصحيح وال متجو، "خفيف الضبط"- ج
 .يل وليس ضبطو بكثَتلالذي ضبطو ق"الضبط

 

 لذي يحصل لو؟ االحسن لذاتو بكثرة الطرق ما- 42س

.  يصَت صحيحا لغَته -ج

 

 على من يعود الضمير؟" ا فَِإْن ُجِمَع: "في قولو-  43س

ثٌّت ىنا عائد على الصحيح لذاتو واحلسن لذاتو- ج
ُ

. الضمَت ادل

 

  ًتمذيك   قول  (الحسن والصحيح )مسألة جمع مصطلح  "حسن صحيح" : ال

؟ "حسن صحيح" ما أحسن ما قيَل في قول الترمذي - 44س

افظ بن حجر  قيل ىو ما أحسن ما- ج ره احل ما إذا مُجعا فللًتدد يف الناقل كأنَّو قال -ذك رمحو اهلل  وقال بأهنَّ
 .وإال فباعتبار إسنادين؛ ُروي حسنا وُروي ضعيفا. ..حسن أو صحيح، 

 

؟  المسألةعن ىذه- رحمو اهلل- ماذا قال الشيخ مقبل - 45س

  .فأمَّا أنا فإنٍت متوقف يف ىذه ادلسألة: " قال -ج
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ما المراد بالناقل وكيف يكون التردد؟ "  فَِللتـََّردُِّد ِفي النَّاِقِل َحْيُث التـََّفرَُّد: "في قولو- 46س

ًتدد حيث - ج سناد ىل ىو حسن احلديث أو ىو صحيحو  ىذا ال الناقل يعٍت الرجل الذي وقع يف ىذا اإل
راوي يقضي علينا بأن حنكم على احلديث بأنو صحيح أو حسن فاختلفت فيو أقوال  وقع التفرد من ىذا ال
األئمة وجتاذبت أطرافهم باعتبار بعضهم جيعلو ثقة وبعضهم  جيعلو صدوق ىذا ىو ادلراد بالناقل فيصححو 

. باعتبار قوم وحيسنو باعتبار قوم

 

-: رحمو اهلل-قال 

. َوزِيَاَدُة رَاوِيِهَما َمْقبُولٌَة، َما َلْم تـََقْع ُمَناِفَيًة لَمْن ُىَو َأْوَثُق " 

 

 مسألة زيادة الثقة .

على من يعود الضمير؟ "  اَوزِيَاَدُة رَاوِيِهَم : "في قولو -47س

. عائد على الصحيح واحلسن الضمَت ادلثٌت- ج
 

ماذا يعني؟ " مقبولة: "وفي قولو- 48س
 .مل تقع منافية دلن ىو أوثق  مامقبولة-  ج
 

 ؟الدليل على قبول زيادة الثقةما - 49س

طهارة؛ على ما بوَّب عليو النَّووي أو غَته؛ باب الذكر ادلستحب -ج  مارواه مسلم يف باب الذكر يف كتاب ال
ثي أبو  . اإلبِل رعايُة علينا كانْت :عثمان عن جبَت بن نفَت عن عقبة بن عامر قال عقب الوضوء، قال حدَّ

يٍّ فروَّحتُها . نوبيت فجاءْت  مْن فأدرْكُت . الناَس حيدُث قائًما وسلََّم عليِو اهلُل صلَّى اهلِل رسوَل فأدركُت . بعش
 وجبْت إال . ووجهِو بقلبِو عليهما ُمقبٌل . ركعَتُِت فيصّلي يقوم مث . وضوَءُه فيحسُن يتوضُأ مسلٍم مْن ما قوِلِو
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ا ! ىذِه أجود ما : فقلُت قال اجلنُة لُو ا فنظرُت . أجوُد قبَلها اليت : يقول يديَّ بُت قائٌل فإذ  : قال . عمُر فإذ
  . آنًفا جئَت رأيُتَك قد إين

 عبُد زلمًدا وأنَّ اهلُل إال إلَو اّل أن أشهُد : يقول مث الوضوَء ( يُسبُغ أو ) فيبلُغ يتوضأ أحٍد من منكْم ما :قال
  . شاَء أيّها من يدخُل الثمانيُة، اجلنِة أبواُب لو فُتحْت إال ورسوُلُو، اهلِل

 
رحمو –أذكري زيادة الثقة  التي وقعت في الدليل السابق ولمن؟ واين أشار إليو الشيخ مقبل - 50س
- اهلل

طاب رضي اهلل عنو- ج : يقول مث الوضوَء ( يُسبُغ أو ) فيبلُغ يتوضأ أحٍد من منكْم  ما: "قال عمر بن اخل
 .شاَء أيّها من يدخُل الثمانيُة، اجلنِة أبواُب لو فُتحْت إال ورسوُلُو، اهلِل عبُد زلمًدا وأنَّ اهلُل إال إلَو اّل أن أشهُد

هلل–أشار إليها الشيخ مقبل  طهارة–يف شرحو على صحيح مسلم - رمحو ا وزاد عليو أيضا قصة - كتاب ال
. ِعمران ابن ُحصُت يف وفد اليمن دلا سأل عن أول ىذا األمر

 
 َسَقِت فيما" على زيادة الثقة لما تكلم على حديث - رحمو اهلل–ماذا قال اإلمام البخاري - 51س

كتاب الزكاة؟ ..." َعثَرِيًّا كان أو ، والعيوُن السماُء
زيادة مقبولة، وادلفسر يقضي على ادلبهم-  "...ج " ال

 
على زيادة الثقة؟ - رحمو اهلل–أين تكلم اإلمام مسلم -52س
في كتابو التمييز؟ -  ج

 
تمت بحمد هلل 

 من النخبة  خامسمدارسة الدرس ال

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن َل الو إَل أنت أستغفرك و أتوب إليك 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو


